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ראו מערכת המודול של אוניברסיטת בר  -אילן

א .מטרות הקורס ותוצרי למידה
לאפשר לסטודנט להכיר ולבחון באופן מעמיק תיאוריות ומושגים עכשוויים
המחברים בין דיפלומטיה לתחום יישוב הסכסוכים.
ב .תוכן הקורס :רציונל ונושאים
במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים גישות עכשוויות לניתוח ולטיפול בסכסוכים
המתנהלים בזירה הבינלאומית.

נתייחס לגישות ולתיאוריות לניהול סכסוכים,

לתיווך ,למשא ומתן ליישוב סכסוכים וגם למשא ומתן ותיווך על רקע תופעה של
משברים .נתייחס גם להתערבות הומניטארית ולבניית שלום .נעסוק במקרי
בוחן מגוונים הן מבחינת סוגי הסכסוכים והן מבחינת אופיים של התהליכים
המאפיינים סכסוכים ואת אופני הטיפול בהם .נתייחס לסכסוכים בין מדינות
כאשר השחקנים המרכזיים הם מדינות ריבוניות ,כגון הסכסוך בין ארה"ב לצפון
קוריאה ,בין ארה"ב לאיראן ,בין רוסיה לאוקראינה בין אתיופיה לאריטריאה
ועוד.

נתייחס גם לתופעה של סכסוכים בהם מעורבים שחקנים מדינתיים
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ושאינם מדינתיים ,ולאופני הטיפול בהם .מלחמת האזרחים בסוריה ,הסכסוך
בסודן ,בסרי לנקה או הסכסוך בין קטלוניה לממשלת ספרד והסכסוך הישראלי
פלסטיני ישמשו כמקרי בוחן .נעסוק גם בגורמים להצלחת תהליכי שלום וגם
לכישלונות תוך התייחסות לתהליכי שלום בסכסוכים שונים.

מהלך השיעורים
הקורס מתוקשב ונלמד באמצעות האתר של המרכז להוראה מתוקשבת בבר -
אילן .באתר יופיעו תשע יחידות כמספר הנושאים בקורס.

כל יחידה תכלול  :א .את תוכן הנושא בקובץ וורד ב .חומרי הקריאה מהרשימה
הביבליוגרפית

ג .קטעי קריאה נוספים (מהאינטרנט) הכוללים מידע בנוגע

למקרי בוחן מסוימים ד .פורום לדיון .בפורום לדיון תמצא שאלה לדיון הנוגעת
לנושא היחידה ,אליה ידרשו הסטודנטים להתייחס בתגובותיהם.
השיעור הראשון והשיעור האחרון בקורס ,ילמדו בכיתה כהרצאה פרונטלית
בהתאם לתקנון האוניברסיטה.
לקריאה הנדרשת נא ראו רשימה ביבליוגרפית בעמודים הבאים.
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